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Határozat 

 

Az ELTE BGGyK HÖK Ellenőrző Bizottsága kihirdeti a Karon 2016. március 24. és április 7. 

között lezajlott küldöttgyűlési- és elnökválasztás eredményét. A választásokra elektronikus 

módon, a Neptun felületén elérhető kérdőív segítségével került sor. Az Ellenőrző Bizottsághoz 

a választások menetével kapcsolatban hivatalos panasz nem érkezett. 

 

A Karon az elnökválasztás során 555 (31,5%) hallgató, míg a Küldöttgyűlési képviselő 

választáson 485 (27,5%) hallgató adta le a voksát. Az ELTE BGGyK HÖK Ellenőrző 

Bizottsága megállapítja, hogy a 2016-ös tavaszi választás két körzetet leszámítva (ahol a 

leadott szavazatok száma nem érte el a minimum 25%-ot) érvényes és eredményes volt. 

 

Egy vagy kettő képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók: 

- 221 fős körzetből 135 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és 117-en adták le 

szavazatukat (52,9 %). 

- küldöttgyűlési választás: nem született érvénytelen szavazat 

 Orbán Krisztina: 61 szavazattal (52%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

Buzogány Borbála Lujza: 42 szavazattal (36%) a Küldöttgyűlés rendes 

tagja.  

 Farkas Csenge Anna 38 szavazattal (32%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

 Krammer Dóra: 37 szavazattal (32%) a Küldöttgyűlés rendes tagja.

 Simon Eszter: 19 szavazattal (16%) a Küldöttgyűlés póttagja 

- elnökválasztás: 9 érvénytelen szavazat volt (6%) 

 Sztrecsko Boglárka: 121 igen (90%) és 5 nem (4%) szavazatot kapott. 

 

Három vagy négy képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók: 

http://www.barczihok.elte.hu/
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- 372 fős körzetből 128 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és 113-an adták le 

szavazatukat (30,37%). 

- küldöttgyűlési választás: 4 érvénytelen szavazat született 

 Csernus Édua: 77 szavazattal (68%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

 Eszenyi Flóra: 61 szavazattal (54%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

 Fazekas Bianka: 51 szavazattal (45%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

 Szabó Petra: 32 szavazattal (28%) a Küldöttgyűlés rendes tagja.  

- elnökválasztás: 4 érvénytelen szavazat volt (3%) 

 Sztrecsko Boglárka: 113 igen (92%) és 6 nem (5%) szavazatot 

 kapott. 

 

Öt vagy hat képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók: 

-  164 fős körzetből 63 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és 52-en adták le 

szavazatukat (31,7%). 

- küldöttgyűlési választás: 1 érvénytelen szavazat volt (1%) 

 Boronyák Ilona: 29 szavazattal (51%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

 Józsa Szimonetta: 39 szavazattal (68%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

 Szijártó Szilvia: 39 szavazattal (68%) a Küldöttgyűlés rendes tagja. 

- elnökválasztás: 6 érvénytelen szavazat volt (10%) 

 Sztrecsko Boglárka: 51 igen (80%) és 6 nem (10%) szavazatot kapott. 

 

Hét vagy nyolc képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók:  

-  233 fős körzetből 63 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és 57-en adták le 

szavazatukat (24,5%). 

- küldöttgyűlési választás: nem született érvénytelen szavazat  

 Szemenyei Eszter: 28 szavazatot (62%) kapott. 

 Zatykó Nóra: 32 szavazatot (71%) kapott. 

http://www.barczihok.elte.hu/
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 Varga Fanni: 28 szavazatot (62%) kapott. 

A körzet kevesebb, mint egynegyede vett részt a választáson, ezért a választás 

érvénytelen. 

- elnökválasztás: 6 érvénytelen szavazat volt (11%)  

 Sztrecsko Boglárka: 46 igen (87%) és 1 nem (2%) szavazatot kapott. 

 

Gyógypedagógus alapképzés levelező képzési körzet hallgatói: 

- 561 fős körzetből 161 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és 146-an adták le 

szavazatukat (26,02%). 

- küldöttgyűlési választás: nem született érvénytelen szavazat 

Gyöngyösi Katalin: 107 szavazattal (73%) a Küldöttgyűlés rendes tagja 

Négyesi Nikolett Noémi: 104 igen (71%) szavazattal a Küldöttgyűlés 

rendes tagja 

- elnökválasztás: 24 érvénytelen szavazat volt (14%) 

 Sztrecsko Boglárka: 120 igen (75%) és 17 nem (11%) szavazatot 

 kapott. 

 

Gyógypedagógus mesterképzés nappali és levelező képzési körzet hallgatói: 

- 221 fős körzetből 15 hallgató kezdte meg a kérdőív kitöltését, és 15-en adták le 

szavazatukat (6,7%). 

- küldöttgyűlési választás: A körzetben nem történt jelöltállítás, így ez a körzet nem 

képviseltette magát a választások során. 

- elnökválasztás: 1 érvénytelen szavazat volt (7%) 

 Sztrecsko Boglárka: 13 igen (86%) és 1 nem (7%) szavazatot kapott. 

 

 

 

 

 

 

http://www.barczihok.elte.hu/
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Összegzés: 

 

A 2015/16-os önkormányzati ciklus ELTE BGGyK HÖK Küldöttgyűlésének tagjai: 

- rendes tagok: 13 fő 

 Orbán Krisztina 

Buzogány Borbála Lujza  

 Farkas Csenge Anna  

Krammer Dóra  

Fazekas Bianka 

Szabó Petra 

Csernus Édua 

Eszenyi Flóra 

Boronyák Ilona 

Szijártó Szilvia 

Józsa Szimonetta 

Négyesi Nikolett Noémi 

Gyöngyösi Katalin 

    

- póttagjai: 1 fő 

 Simon Eszter 

 

A 2016/17-os önkormányzati ciklus ELTE BGGyK HÖK elnöke: 464 támogató szavazattal 

(84,4%) Sztrecsko Boglárka. 

 

A hét vagy nyolc képzési időszakra regisztrált nappali tagozatos gyógypedagógia szakos 

hallgatók küldöttgyűlési képviselőválasztásának érvénytelensége és a gyógypedagógus 

mesterképzés nappali és levelező képzési körzet küldöttgyűlési képviselőválasztásának 

hiánya miatt az Ellenőrző Bizottság e két körzet választását a jelöltállítás azonnali 

http://www.barczihok.elte.hu/
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megkezdésével újraindítja. Jelöltállításra az előző választásnak megfelelő módon, április 

11-ig van lehetőség. 

 

Budapest, 2016. április 9. 

Csinyi Zsófia 

ELTE BGGyK HÖK 

Ellenőrző Bizottság 

elnök 

 

 

______________________    ____________________ 

                    Rácz Renáta Erika     Molnár Erzsébet 

Ellenőrző Bizottság tagja    Ellenőrző Bizottság tagja 

 

 

______________________ 

Csinyi Zsófia 

Ellenőrző Bizottság elnöke 

http://www.barczihok.elte.hu/

